
O POLKAFESTU
V nedeljo, 13. maja 2018, bomo v mestnem jedru Celja podirali svetovni rekord v 
plesanju polke! Dokazali bomo, da smo Slovenci ljubitelji plesa, zabave, druženja in 
da bomo prevzeli v svoje roke rekord, ki si ga trenutno lasti Nemčija, ko je zaplesalo 
več kot 800 plesalcev.
Plesalci so udeležbo potrdili, manjka pa nam samo še polka, na katero bomo 
množično zaplesali. Polka, ki bo zaznamovala leto 2018 tako na Radiu Veseljak kot 
tudi v drugih medijih, ki se oglašujejo pod blagovno znamko Media24.
Zaznamujte svoj uspeh v svetovnem merilu! Prijavite se na festivalski del dogodka 
ter zaznamujte svoj uspeh na prvem slovenskem tovrstnem dogodku, ki bo privabil 
številne, ter bodite prvi na svetu, ki boste igrali največjemu številu plesalcev polke 
naenkrat.

POGOJI SODELOVANJA
1. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo v tem javnem razpisu 

določene pogoje (v nadaljevanju: prijavitelj). Prijavitelj kot pooblaščenec zasto-
pa vse avtorje in izvajalce pri prijavljeni skladbi in je odgovoren za kakovostno 
in pravočasno izvedbo vseh obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

2. Na razpis prijavitelj prijavi zasedbo s skladbo, ki ima ritem polke. Dolžina sk-
ladbe ni časovno omejena. Besedilo skladbe mora biti napisano v slovenskem 
jeziku, izvajalci pa jo morajo v tem jeziku tudi zapeti. Skladba mora biti izvir-
na, vokalno-inštrumentalna in že lahko, ne pa nujno, priobčena javnosti. Vsi 
izvajalci na Polkafestu 2018 skladbo izvajajo v živo. Tehnično izvedbo nastopa 
zagotavlja organizator dogodka. 

3. Prijavitelj zagotavlja, da bo skladba, če bo izbrana v ožji krog, ki ga bo sestavl-
jalo 10 polk, primerno priobčena javnosti za namen promocijskega gradiva in 
drugo predstavitveno gradivo. 

4. S podpisom prijavnice javnega razpisa prijavitelj dovoljuje uporabo prijavljene 
skladbe za promocijske namene Polkafesta. Skladbe, ki ne pridejo v ožji izbor 
za izvedbo na dogodku, so od obvestila organizatorja proste obveznosti.

5. S prijavo na ta javni razpis se prijavitelj zavezuje, da je seznanjen in soglaša z 
besedili celotne razpisne dokumentacije. (Javni razpis, pravila sodelovanja in 
prijava.)

6. Vseh 10 izbranih izvajalcev se bo po dogovoru z organizatorjem dogodka in z 
generalnim pokroviteljem dogodka, trgovinami Tuš, predstavilo na enem pro-
mocijskem nastopu v predhodno določenem Tuš centru. Nastop je ob oddani 
prijavi zavezujoč in obvezen, potekal pa bo v sobotnem dopoldanskem času 
pred izvedbo dogodka - Polkafesta.

7. Prvi najavni dogodek Polkafesta bo istočasno tudi pričetek telefonskega 
SMS-glasovanja, ki bo določilo prvih 5 finalistov. Ti se bodo v živo predstavili 
na glavnem odru Polkafesta in se z nadaljnjim SMS-glasovanjem potegovali za 
naj polko Polkafesta.

8. Izvajalec z naj polko Polkafesta se obvezuje, da bo polko po zmagi zaigral še 
enkrat in s tem omogočil glasbeno podlago za podiranje rekorda.

ODDAJA PRIJAV
Prijavitelji morajo v roku, ki ga določa ta razpis,  
na prijavni e-naslov polkafest@veseljak.si poslati:
• izpolnjen prijavni obrazec, skupaj s podpisi izvajalcev in avtorjev prijavljene 

skladbe,
• izvod besedila skladbe,
• MP3 tonskega zapisa skladbe (končni posnetek z vokali),
• fotografijo izvajalcev skladbe,
• kratek življenjepis skupine izvajalcev.

 OBRAVNAVA PRIJAV
Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo oddane na prijavni naslov do vkl-
jučno srede, 14. marca 2018, do polnoči. Prispele prijave bo ocenjevala 
strokovna komisija, ki jo bosta določila organizator in predstavnik generalnega 
pokrovitelja dogodka, trgovin Tuš. Izbrala bo 10 izvajalcev, ti pa se bodo pomerili v 
tekmovanju za naj polko Polkafesta, pri čemer si organizator pridržuje tudi pravico 
do neposrednega povabila posameznih izvajalcev k sodelovanju.

Odločitev komisije bo znana v petek, 16. marca 2018, na spletni 
strani veseljak.si.

Od prijavljenih skladb bo izbranih 10 skladb (10 polk), izmed katerih bo občinstvo 
s pošiljanjem sporočil SMS določilo 5 najvišje uvrščenih izvajalcev za nastop na 
končnem dogodku - Polkafestu, kjer se bodo potegovali za naj polko Polkafesta.
 
NAGRADE
10 izvajalcev, ki jih strokovna komisija uvrsti v tekmovalni del Naj polke Polkafesta, 
bo od pričetka glasovanja do glavnega dogodka Polkafesta prejelo:
• dnevno predvajanje prijavljene skladbe na Radiu Veseljak in v primeru že pos-

netega videospota tudi na TV Veseljak do glavnega dogodka Polkafesta,
• povabilo na gostovanje - TV Veseljak in Radio Veseljak,
• omembo v člankih, objavljenih na veseljak.si, svet24.si.

Na Polkafestu bomo izbrali izvajalca z najboljšo polko po mnenju 
občinstva. Nagradni sklad za zmagovalca vključuje:
• pospešeno predvajanje naj polke Polkafesta na Radiu Veseljak, ko bo skladba 

slišana 1 x dnevno v obdobju 1 meseca od zaključnega dogodka,
• pospešeno predvajanje videospota naj polke Polkafesta na TV Veseljak, pri 

čemer bo videospot skladbe viden 4 x dnevno v obdobju 14 dni od zaključnega 
dogodka,

• ponovno gostovanje na Radiu Veseljak in Televiziji Veseljak ob izdaji naslednje 
nove skladbe,

• podporo z objavo novic glasbene skupine na spletni strani veseljak.si,
• snemanje novega videospota za naj polko Polkafesta, katerega scenarij v 80 % 

sestoji iz  posnetega video materiala zaključnega dogodka – Polkafesta,
• poleg tega vam v okviru medijske hiše Media24 pripada vidnejša objava v 

naših tiskanih medijih, ko bodo reportaže o zmagovalcu naj polke Polkafesta 
objavljene v revijah: Zvezde (1 stran), IN (1 stran), Vklop (1 stran), Muzika (2 
strani + poster) ter v dnevniku Svet24 (pol strani).

Če se za prijavo ne odločite, ste vabljeni kot plesalci v narodni noši. 
Tako si lahko zagotovite brezplačen vstop na celodnevni dogodek 
ter prihranite 11,90 EUR, kolikor v redni prodaji stane vstopnica za 
dogodek.

JAVNI RAZPIS
za sodelovanje na Polkafestu

Event24, d.o.o., kot organizator v sodelovanju s TV Veseljak in Radio Veseljak objavlja javni razpis za sodelovanje 
na prvem slovenskem Polkafestu, ki bo potekal 13. maja oz. v primeru slabega vremena 20. maja 2018 v Celju. 

Javni razpis se izvaja z namenom spodbujanja domače glasbe ter z namenom podiranja svetovnega rekorda 
v plesanju polke. Izbirali bomo naj polko Polkafesta.


